رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن

وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق
زﯾﺮا در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻃﻼق از دادﮔﺎه و اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ و ﺗﻤﺎم اﺳﺖ
ﻧﺸﺪه و ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای را ﻣﺘﻮﺟﻪ زن و
ﻣﺮد و ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪه ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﻣﺮد ﮐﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ وی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎل را در اﺻﻄﻼح ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺎل در ﻋﻮض ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺮد داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی .در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ دو ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺮاﻫﺖ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺪﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﻣﺎده  1146ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﻃﻼق ﺧﻠﻊ آن اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺮاﻫﺘﻲ ﻛﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ « اﯾﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ:
»ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﻴﺮد اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮد ﭘﺲ از ﻃﻼق و در دوران ﻋﺪه زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﻼق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﻣﺎ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﻋﻮض ﻃﻼق ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ رﺟﻮع ﮐﺮده و آن را از ﻣﺮد ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ رﺟﻮع و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل داده ﺷﺪه در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻓﺮض ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
اﻟﻒ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻓﻘﻬﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل و ﯾﺎ رﺟﻮع ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻼق و اﻣﺘﻨﺎع از ﺟﺪاﯾﯽ در زﻣﺎن ﻋﺪه زن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ
اﺳﺖ .ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ،ارﺗﺒﺎط زن و ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه و زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی آن ﺑﺎ
ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت ﻋﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ
ﺣﻖ اﻧﺼﺮاف از ﻃﻼق را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺪه راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ زن و ﻣﺮد ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
ب( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ زن ﭘﺲ از ﻃﻼق ﻋﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ
زﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻜﻲ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زن ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻧﻪ ﻋﺪه« ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1155ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد »ﻃﻼق دارد و ﻧﻪ ﻋﺪه ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺎح وﻟﻲ ﻋﺪه وﻓﺎت در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻃﻼق راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رﺟﻮع
ﺑﻪ ﺑﺬل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﯿﺰ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﭼﻨﺪان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ج( اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده اﺳﺖ را ﭘﺲ ﮔﯿﺮد ،ﻃﻼق از ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻪ
رﺟﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻼق داده اﺳﺖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم
اﺳﺖ اﯾﻦ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ از رﺟﻮع زن ،ﻃﻼق ﺑﻪ رﺟﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﻼق را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺟﻮع ﮐﺮده و ﻃﻼق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﻼ اﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺷﺪه و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ زن اﯾﻦ ﻣﺎل را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﻼق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺮض ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل ﻧﻤﻮده و ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ را ﭘﺲ ﮔﯿﺮد
ﻣﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﻼق ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن
از ﻃﻼق در ﻣﺪت ﻋﺪه را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻖ زن را ﺑﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده اﺳﺖ را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﻟﺬا زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮان اﻧﺼﺮاف ﻣﺮد از ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ وی را ﭘﺲ ﮔﯿﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺮد در اﯾﻦ ﻓﺮض ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﺳﻠﺐ ﺣﻖ رﺟﻮع از ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﻮرت
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺬل از ﻃﺮف زن ﻃﻼق را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  10ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻣﺮد از ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺰاﻣﯽ و آﻣﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﺮﺧﻼف آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای از ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺬل ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻮض ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﺪ را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا وی ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺨﺸﯿﺪه
و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد زن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ از ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ وی
را ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ،از ﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ رﺟﻮع ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎ ﻫﺒﻪ را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮی از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ زن ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ را در ﻋﻮض ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺑﻪ وی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺒﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ
اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا اﮔﺮ
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﮔﺬﺷﺖ از ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﺪت ﻋﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ رﺟﻮع ﮐﺮده و از ﮔﺬﺷﺖ آن ﺻﺮف
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع ﺧﻮد را ﺳﻠﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ زن ﻃﻼق را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.

